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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže problémové miesta v oblasti infraštruktúry môžu ohrozovať pluralitu médií a keďže 
na zachovanie plurality médií je nevyhnutné riadne monitorovanie vnútroštátnych 
legislatívnych orgánov; 

1. poukazuje na svoje uznesenie z 13. novembra 2007 o interoperabilite služieb digitálnej 
interaktívnej televízie1, keďže interoperabilita má pre pluralitu médií rozhodujúci význam; 

2. vyslovuje sa za vyvážený prístup pri vypĺňaní digitálnej dividendy, pričom prioritným 
záujmom sú záruky plurality médií; 

3. žiada vyvážený prístup, pokiaľ ide o sieťovú neutralitu internetu, pričom pri povoľovaní 
preferenčného zaobchádzania je smerodajný záujem spotrebiteľa; domnieva sa, že revízia 
právnych predpisov v oblasti telekomunikácií je ideálnou príležitosťou na to, aby sa do
veci vniesla väčšia transparentnosť; 

4. vyjadruje pochybnosti nad tým, či sú obchodné stimuly dostatočné na to, aby zaručili, že 
internetové vyhľadávače poskytnú objektívny výsledok vyhľadávania; domnieva sa, že 
riadne monitorovanie je potrebné na to, aby sa predchádzalo zneužívaniu dominantného 
postavenia; žiada Komisiu, aby v tejto súvislosti navrhla určitý model;

5. domnieva sa, že je potrebné, aby EÚ uskutočnila kroky v súvislosti s prezentáciou 
elektronických programových sprievodcov a podobných opatrení na prehľad a 
navigáciu;vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom konzultačných postupov preskúmala, či 
sú na zaručenie plurality médií potrebné minimálne usmernenia alebo predpisy špecifické 
pre dané odvetvie;

6. podporuje pravidelnú revíziu ustanovení o povinnom prenose („must-carry“) v kontexte 
technologických zmien a domnieva sa, že členské štáty musia minimálne zaručiť prístup 
k verejnoprávnemu vysielaniu a službám verejného záujmu.

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2007)0497.
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